
Deltagere søges  
til forskningsprojektet

”Natarbejde, diabetes  
og hjertekarsygdomme”



Hvad skal der til for at deltage?
Du skal være ikke-ryger og kvinde med skiftende vagter, der omfatter  
natarbejde og vil i en periode skulle ændre på antallet af nattevagter.  
På den måde kan vi undersøge betydningen af natarbejde for risikoen for 
diabetes og hjertekarsygdomme. 

Din deltagelse gør en stor forskel, da du derved bidrager positivt til vores 
forskning til gavn for arbejdsmiljøet.

Hvad vi ønsker, du bidrager med

Omlægge arbejdstiden:
Som deltager beder vi dig om at omlægge din arbejdstid i to perioder: 

1.  én periode på 3 måneder med skiftende arbejdstider inkl. nattevagter 
(mindst én nattevagt om ugen)  

2. én periode på 3 måneder med skiftende arbejdstider uden nattevagter. 
Arbejdstiden tilrettelægges i samarbejde med din arbejdsplads. 

Finder en makker:
For at lette planlægningen af dine arbejdstider anbefaler vi, at du finder  
en makker, som du kan bytte vagter med: Du tager din makkers natte-
vagter i den ene periode, og din makker tager dine nattevagter i den anden 
periode. Det vil gøre det lettere at få vagtplanen til at gå op. 

Løser flere små opgaver
Efter hver periode beder vi dig om at

• udfylde et spørgeskema 
• få taget en blodprøve
• evt. indsamle en afføringsprøve 
•  bære en aktigraf (et lille apparat, der sidder på din arm,  

som et armbånd og måler din søvn) 



Hvad får du ud af det?
Ved at deltage bidrager du til vigtig forskning om, hvordan natarbejde 
påvirker kroppen.

Du bidrager også til ny viden om, hvordan man bedst mulig tilrettelægger 
arbejdstiden, når man har skiftende arbejdstider. Det er til gavn for dit og 
dine kollegaers helbred.

Når forsøgsperioden er afsluttet, kan du, hvis du ønsker det, få udleveret 
dine personlige søvnmålinger, kolesteroltal, risikomarkører for hjertekar- 
sygdom og dit langtidsblodsukker.

Hvis du er interesseret og vil vide mere
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Forsker Marie Aarrebo Jensen fra Det Nationale  
forskningscenter for Arbejdsmiljø på 39 16 52 58 eller maa@nfa.dk
    
Videnskabelig assistent Julie Boye Kjærgaard fra Det Nationale  
forskningscenter for Arbejdsmiljø på 39 16 53 12/40 83 21 63  
eller mail jkt@nfa.dk    
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Vil du hjælpe forskere ved 
Det Nationale Forsknings-
center for Arbejdsmiljø  
med at undersøge risikoen 
for diabetes og hjertekar-
sygdomme ved at arbejde 
om natten?

Så læs denne pjece og find 
mere information på nfa.dk 


